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STUDIA PODYPLOMOWE
TERAPIA PEDAGOGICZNA

/3 semestralne - studia kwalifikacyjne/
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z
obszaru nauk humanistycznych lub społecznych posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
pedagogów pragnących podnosić swoje umiejętności zgodnie z wymogami zachodzących zmian, głównie
w zakresie wczesnego rozpoznawania - diagnozowania deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży.
Celem studiów jest przygotowanie do poznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia
w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych i podjęcia odpowiednich działań korekcyjnokompensacyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w
uczeniu się: w zakresie czytania i pisania, trudności matematycznych, logopedycznych, sposobów ich
przezwyciężania i korygowania. Program, z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów, obejmuje
blok przedmiotów medycznych, psychologicznych, logopedycznych, pedagogiki specjalnej, teoretycznej i
praktycznej wiedzy z zakresu metod diagnozy i terapii uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
warunkujących specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu, podstawy terapii pedagogicznej wraz
z metodyką i organizacją procesu terapeutycznego uwzględniające oddziaływania korekcyjnokompensacyjne przez dramę, muzykę, plastykę, zabawę.
Ukończenie studiów uprawnia do diagnozowania i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami
rozwoju psychoruchowego, trudnościami w uczeniu się i zachowaniu Studia uprawniają również do
organizowania, stosownie do rozpoznanych potrzeb, form pomocy na terenie przedszkoli, szkół, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, w klasach i zespołach integracyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych, w
prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej, w świetlicach środowiskowych, poradniach psychologicznopedagogicznych, placówkach wsparcia dziennego (m.in. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne),
instytucje opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, rodzinnego, placówki
wielofunkcyjne, świetlice, bursy oraz internaty.
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Pedagogiki i Psychologii a także
praktycy i doradcy metodyczni z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
Odpłatność za jeden semestr studiów wynosi: 1500 zł (Łącznie 4500 zł)
Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
https://irk-sp.uwb.edu.pl/
Kontakt w sprawie rekrutacji
Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A17
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl
!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną
powiadomieni w formie elektronicznej.

